ไทยเกงหลายดานในอาเซียน
รศ.ดร.สุทธิพันธ จิร าธิวัฒน ผูอํานวยการบริห ารศูนยอาเซีย นศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยกับหนังสือพิมพ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง
ภาพของประเทศไทยที่ในปจจุบันและกาวถัดไปหลังจากเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหลังจากป ค.ศ. 2015 ความวา
+ สถานะประเทศไทยในอาเซียนเปนอยางไร ?
เศรษฐกิจประเทศไทยเรายังเปนเบอร 2 ใน อาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซีย ถาเรากําลังพูดถึงตามหลัก
ทฤษฎีคนไหนมีกําลังเยอะ มีตัวใหญก็มีปากมีเสียงทางการเมืองมากกวา เพราะฉะนั้น ถาพูดถึงประเทศที่มี
บทบาททางเศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด รองจากประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ไทยเราก็ ถื อ ว า เป น ประเทศที่ มี บ ทบาทอยู
พอสมควรในอาเซี ย น จริ งๆ ตอนช ว งของคุณ สุริน ทร พิศ สุว รรณอยู ก็ไดชว ยภาพลักษณไทยในอาเซีย น
เพราะวาในดานหนึ่งในชวง 2-3 ปใหหลัง ที่เรามีการจัดงาน ASEAN Summit ใหมๆ ปญหาความขัดแยงทาง
การเมืองสงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยนั้นดูไมคอยดีนัก
เราอยูในชวงปรับเปลี่ยน พอเมื่อเกิดภาพอยางนี้ขึ้นเราก็ตองมีการอธิบายวา นั่นเปนเรื่องของกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ตองขามตรงนี้ไป เพราะเปนเรื่องของประเทศไทย แตก็จะตองย้ําวา จะไมทําใหบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีอาเซียนนั้นลดลงไป นี่เปนสิ่งที่พวกเราจะตองชวยกันในเรื่องของการเมืองในอาเซียนชวงนี้
และก็รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในชวงนี้มีเรื่องหลักๆ ที่รูอยูคือ เรื่องหลังป 2015 ในตอนนี้ในประเทศไทยเรามีการเตรียมการกันวาหลัง 2015
จะเปนอยางไร ? เราจะไดประโยชนอะไรจากอาเซียน ? และตรงไหนเปนดานที่เราจะตองเตรียมตัวใหพรอม
เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ? ทีนี้ถาเราขับเคลื่อนไปในขณะที่ประเทศตางๆก็มีการขับเคลื่อนที่ไมเหมือนกัน
บานเราก็เปนประเทศที่มีการตื่นตัวที่สูง ในเวทีตั้งแตนโยบายรัฐก็ชวย ในสื่อก็ชวย และภาคการศึกษาอยาง
พวกเราก็พยายามทําหนาที่ของเรา แตในขณะเดียวกันขอที่แปลกคือชาวบานจะมีการรับรูเรื่อง AEC เปนไป
ตามความเกี่ยวของ ถาคนใชเขาก็จะดูวาตรงไหนที่เกี่ยวกับเขา ในระดับนักศึกษาและคนรุนใหมเขาก็คงจะรูใน
ระดับกวางๆ สวนพอคาก็เปนเรื่องปกติวาเขาไดรับประโยชนตรงไหน ก็จะตองปรับตัวไป นี่ก็เปนในตามภาค
สวนของสังคม
+ บรรยากาศของประเทศไทยในเวทีอาเซียนเปนอยางไร ?
พูดถึงเวทีก็จะตองแยกเปนสองอยาง เวทีในอาเซียน ในเมื่อการเมืองในประเทศก็จะทําใหอะไรหลายๆอยาง
สะดุดบาง บทบาทของรัฐบาลโดยรวมก็เปนตัวแทนของประเทศ รัฐบาลที่เปนผูนําของแตละประเทศก็จะมาตก

ลงกัน รัฐมนตรีและเจาหนาที่ระดับสูงไปทําการตกลงกันในเรื่องตางๆ ฉะนั้นถาในบานสะดุดยังไงก็มีผลในเรื่อง
ของการเตรียมตัวของประเทศสูอาเซียนได ก็เปนหนาที่ที่สําคัญตั้งแตรัฐบาล และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไมวาจะ
เปน กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรฯ หรืออื่นๆ ที่เขาจะตองทําหนาที่ใหดีที่สุด จากการ
ที่อาเซียนประชุมทีหนึ่งพันกวารายการเฉพาะทางการ ซึ่งเราจะมองเห็นเรื่องในระดับภูมิภาคหรือหลังป 2015
เขามาโตะการประชุมของคณะรัฐมนตรีมากขึ้น ฉะนั้น เราก็ตองเตรียมตัวไปสูสิ่งเหลานี้ ทีนี้สิ่งที่ไปตกลงกันใน
อาเซียน ก็จะมาสูโตะที่เราตองปฏิบัติตาม ไมวาจะเปนการรับหรือการรุกสูอาเซียน
ในอีกเวทีคือ การลงทุนของภาคเอกชน ประเทศไทยในชวง 2-3 ปหลังมีการถีบตัวที่สูงในเรื่องของการลงทุน
ตางประเทศ ผลก็คงมีสวนวา ในเมื่อเราผานกระบวนในการพัฒนาและธุรกิจขนาดใหญก็โตขึ้นไป ซึ่งเขาก็มีทุน
พร อมที่ จ ะเข า ไปลงทุ น รวมถึ ง นั ก ลงทุ น ต างๆก็ สว นหนึ่ ง ที่จ ะเข าไปลงทุ น ในตา งประเทศ การลงทุน ใน
ตางประเทศก็มีการคุยกันมากวา ประเทศไทยก็เปนไปถึงจุดไหน ในภูมิภาคในอาเซียนเองก็มีการเรียงลําดับก็
คือ มากที่สุดคือ สิงคโปรรองลงมาคือมาเลเซีย แลวถึงเปนประเทศไทยที่เปนอันดับ 3 ของอาเซียน ตรงนี้การ
ลงทุนของเราในตัวเลขของการลงทุนในประเทศไทยนั้นนอยกวาการไปลงทุนในตางประเทศ สวนหนึ่งก็เปน
เพราะเรื่องปจจัยทางการเมือง และโครงสรางในเรื่องของแรงงานที่สูงขึ้น แต
นอกจากนั้นยังแสดงถึงบริษัทใหญๆไมวาจะเปน กลุมไทยเบฟ กลุมซีพี และอื่นๆ ออกไปลงทุนตางประเทศ
มากขึ้น และในอาเซียนก็เ ปนส วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมี ไปจี น ไปอิ นเดีย และไปไกลถึงยุ โรป อเมริกา และ
ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟก ฉะนั้นบริษัทขนาดใหญผมมองวาไปไดไกล ดานหนึ่งก็คือมีกําลังเยอะ พรอม
กันนี้ยังมีเรื่องที่เปนปจจัยสนับสนุน เชน อัตราแลกเปลี่ยน คาแรง โอกาสทางธุรกิจที่อิ่มตัวในประเทศ จึง
จําเปนตองไปหาชองทางใหมๆ ธุรกิจพลังงานก็มีการออกไป
+ ลงทุนเยอะ ซึ่งไมนาเปนหวง แตสิ่งที่เรามองดูก็คือ “SMEs จะเปนอยางไร ?”
อยาง SMEs ก็เปลี่ยน เราจะเปนวาตอนนี้ SMEs ออกไปหางานในประเทศเพื่อนบานมากขึ้นในชวง 2-3 ป
SMEsที่ไปลงทุนก็มีหลายๆลักษณะ ไปขายของ ในเมียนมารชัดเจนก็เปนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ แตกอนเราก็
จะเนนลงไปที่มาเลเซียมากกวา ทีนี้พอเพื่อนบานสงบและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เราก็มีทางเลือก
ไปลาว กัมพูชา และเวียดนามก็มีไปมากขึ้น
สิ่งที่ทําใหผูประกอบการรายยอยออกไปลงทุนตางประเทศมากขึ้นก็มีอาเซียนเปนตัวชวย ทั้งพรมแดนที่เปด
เชนในเรื่องของภาษีที่ล ดลง เวียดนามตอนนี้ก็ส ามารถไปได งายขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงเสน ทางระหวาง
ประเทศตางๆ มากขึ้น และยังสามารถเชื่อมไปจีนและอินเดีย สิ่งเหลานี้ก็เปนผลมาจากการขับเคลื่อนของ
นโยบายเขตการคาเสรีของAFTA (ASEAN Free Trade Area) มาสู AEC และ AEC ก็จะมาขับเคลื่อนตอ เมื่อ
มีการคาเสรีของสินคา ก็จะมีเรื่องของบริการ และการลงทุนใหมีการเลื่อนเสรี จากการที่ผมทําการสัมมนามา
หลายครั้งก็พบวา บริษัทของผูประกอบการรายยอย ก็ยังตองการความชวยเหลือ เพราะวาการออกไปก็คือ
“ตนทุน” ดวย ขนาดธุรกิจที่เล็กกวา เวลาออกไปขางนอกประเทศ ก็ยังคงกังวลในเรื่องของโอกาสและปจจัย
เสี่ยง ความเขาใจของตลาดตางประเทศที่ตางออกไป เมื่อไปอยูในตลาดเหลานั้นมีเรื่องของการทําธุรกิจสารพัด
ที่เขาตองไปคิดหาชองทาง และที่สําคัญแตละธุรกิจที่ไปลงทุนนั้นตองมีจุดแข็งของตัวเอง การลงทุนนั้นถึงจะ
ยั่งยืน ถาเปนการลงทุนในแงของการผลิตสิ่งของ สินคานั้นก็จะตองเหมาะกับ ไลฟสไตลของคนในทองถิ่น และ
สินคาในทองถิ่นก็ไมสามารถสูสินคาของเราได ในเรื่องของการกอสรางและวัสดุกอสรางที่เราพัฒนามานานก็มี

โอกาส ในเรื่องของอาหารที่เราถนัดก็ชัดเจน นอกจากนี้เรายังสามารถไปลงทุนในเรื่องของไม เฟอรนิเจอรที่
เปนวัตถุดิบที่บานเขามีก็จะขามไปลาวไปเมียนมาร
เมื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็พบวาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต มีการขยายตัวมากกวา
กรุงเทพฯ ในชวง 5-6 ปที่ผานมาในเรื่องของทั้งรายไดและการผลิต ซึ่งสอดคลองกับการไปเชื่อมทําธุรกิจกับ
ประเทศเพื่อนบานที่มากขึ้น เพราะประเทศเพื่อนบานของเราก็มีการเติบโตที่สูงขึ้นมาก
+ ประเทศไทยควรจะเปนอยางไรเมื่อมีการเปดอาเซียน ?
ในมุมมองของผม จากการที่ประเทศไทยเปนที่เปดมามากที่สุดในอาเซียนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาทําให
ประเทศอยางญี่ปุนสามารถเขามาไดเต็มตัว ประเทศไทยยังมีขา ญี่ปุน อยูมากที่สุดในอาเซียน แตตอนนี้ญี่ปุนก็
เริ่มมีการแบงรับแบงสูในอาเซียน เพราะมีตลาดใหญอยู คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแซงเราไปแลว
ในสวนของอิเล็กทรอนิกส เราก็เริ่มที่จะสูมาเลเซียไมได ยกเวนชิ้นสวนบางประเภท เชน ฮารดดิสก เปนตน
ฉะนั้นการที่เราพัฒนาจะเห็นวา เราจะเชิญตางประเทศเขามาลงทุนและบวกศักยภาพของเราเขาไป ผมมองดู
วา อาหารบานเรา และสินคาเกษตรของเราก็มาไกลที่สุดในเรื่องของการพัฒนา ทั้งผูประกอบการเจาเล็กเจา
ใหญก็สงออกอาหารออกไปเยอะขึ้นมากในเวทีอาเซียน ไมวาจะเปน พืชพันธุ อาหารจากสัตว และอาหารจาก
การประมง ยังเปนสิ่งที่สําคัญและชัดเจนที่สุด และตองมุงไปในเรื่องของคุณภาพและการสรางมูลคาเพิ่ม และ
ลดความแปดเปอนของสินคา ทําใหสินคาอาหารของเราสะอาดขึ้น ไมฉะนั้นอีกหนอยประเทศที่มีความสมบูรณ
อยางเมียนมารจะแซงเราได เพราะพื้นที่เขาเยอะกวาเรา แตปจจัยตัวใหญจริงๆคือ ประเทศจีน เราสงออก
สินคาเปนรายประเทศนั้นจะเขามามาก และนอกจากปจจัยในเรื่องของการทองเที่ยวแลว จีนจะเขามาลงทุนใน
ประเทศมากขึ้น เชนการขนสง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ซื้อยาง ซื้อไมไปทํากระดาษมากขึ้นในอนาคต
การทองเที่ยวของเราก็เปนอีกธุรกิจ ซึ่งตอนนี้อยูในชวงจุดสูงสุดที่เปนที่นิยมของตลาดใหญคือ ประเทศจีน ตอ
ดวยเรื่องของสุขภาพและการพยาบาล แหลงทองเที่ยวของเราในตอนนี้เราก็ยังคงพัฒนาและดูแลใหมีกฎหมาย
ควบคุมในเรื่องของความสะอาดของสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทองเที่ย วมากขึ้น เพราะในตอนนี้มีประเทศคูแข ง
เกิดขึ้น ในประเทศเมียนมารก็จะมีการเปดแหลงทองเที่ยวใหมๆ มากขึ้น เชน เกาะตางๆแตยังตองใชเวลา
พัฒนาอีก 10 – 20 ป นอกจากนี้ยังมีเวียดนามที่มีทะเลที่ยาวกวา 3,000 กิโลเมตร ประเทศไทยขอดี คือ เรื่อง
ของอาหารการกิน บวกทองเที่ยว บวกกับการบริการที่สามารถสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนไดดี ตรงนี้
เปนไทยจริงๆ ที่ถือวาเปนจุดแข็งของเรา นอกจากนี้เราก็ถนัดเรื่องสิ่งกอสรางที่สวยงาม ธุรกิจที่กอสรางที่
สวยงามนั้นเราพรอมที่สุด ไมวาจะเปนสถาปนิก ทําโรงแรม ทําตึก เปน “Boutique Thailand” เชนเดียวกับ
การที่ เ ราทํ า เทคโนโลยี ที่ เ ป น นวั ต กรรมทางด า นความสวยงามอย า งแฟชั่ น อะไรอย า งนี้ ไ ด ถึ ง แม ต ลาด
อุตสาหกรรมเสื้อผาสิ่งทอเราจะเปนรองอินโดนีเซียแตในเรื่องความสวยงามนั้นเราเปนที่หนึ่งในอาเซียนซึ่ง
สามารถจับกลุมลูกคาจีน เกาหลี ญี่ปุน ฮองกงได
ฉะนั้นของที่เปนความสวยงาม ของที่เนนดีไซน ของที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อวิถีชีวิตที่สวยงามนั้นไมมีใครสู
เราได เพราะเรานั้ น มี ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ จ ะผลิ ต ของหรื อ สร างสิ่ ง สวยๆงามๆเยอะ อย า งในวงการ
ศูนยการคานั้น แมแตประเทศจีนกับอินเดียยังตองหันมาดูเรา เพราะมีความสะดวกสบาย และมีความคุมคาใน

การเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปจจัยสงเสริมในเรื่องของการเดินทางที่สงเสริม เชน ในเรื่อง
ของที่การขนสงทางการบินของเราจะกลายเปนฮับของภูมิภาคนี้มากขึ้นในอนาคต
■ คอลัมน : สัมภาษณ / ■ THAN AEC
■ จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ AEC world ปที่33 (1) ฉบับที่ 2,907 (43) วันที่ 22 – 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

